ЯК ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА СТАЛА
БЛИЖЧОЮ
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ІСТОРІЯ ЮРІЯ
Юрію - 39 років. Він зі Сміли.

Під час загострень чоловіка привозили до
Черкаської обласної психіатричної
лікарні.
Цьогоріч медзаклад одним із перших
створив мобільну психіатричну бригаду.
Такі бригади надають медичну допомогу
та підтримку людям, які пройшли
стаціонарний курс лікування і більше не
мають потреби перебувати під постійним
наглядом в стінах лікарні.

Сюжет ТСН: “В Україні створюють мобільні бригади, які допомагатимуть людей з
психічними захворюваннями”

Мобільна мультидициплінарна бригада
періодично навідується до Юрія. Нині
чоловік має змогу працювати і вести
активне життя. Загострення хвороби не
було вже рік і регулярно лягати в лікарню
nszu.gov.ua
вже просто немає потреби.

МОБІЛЬНІ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ КОМАНДИ

уклали договір на
психіатричну допомогу,
яка надається
мобільними
мультидисциплінарними
командами

ХТО ВХОДИТЬ В МОБІЛЬНІ ПСИХІАТРИЧНІ БРИГАДИ

До складу мобільної мультидисциплінарної команди мають входити
щонайменше 4 особи:
● лікар-психіатр або лікар-психіатр дитячий;
● лікар-психолог або лікар-психотерапевт, або психолог;
● медична сестра;
● фахівець з соціальної роботи або соціальний працівник.
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ДОСТУПНІ ЛІКИ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З РОЗЛАДАМИ ПСИХІКИ І ПОВЕДІНКИ

В програму “Доступні ліки” для пацієнтів з розладами
психіки та поведінки входять 30 препаратів для лікування
розладів психіки та поведінки. 13 з яких є повністю
безоплатними.

8 620 місць відпуску препаратів для пацієнтів з
розладами психіки та поведінки

4 066

планів лікування для пацієнтів з розладами
психіки та поведінки створили лікарі

4 223 рецепти виписано для пацієнтів з розладами
психіки та поведінки з 1 жовтня.

2 198 пацієнтів погасили рецепти
nszu.gov.ua

МАРШРУТ ПАЦІЄНТА ДО “ДОСТУПНИХ ЛІКІВ”

4 кроки пацієнта з розладами психіки, поведінки та епілепсією до
“Доступних ліків”
1. Відвідати лікуючого лікаря (невролога чи психіатра)
Якщо лікуючого невролога не маєте — отримати направлення у сімейного лікаря. До психіатра
направлення не потрібне

2. Скласти з лікарем індивідуальний план лікування
Індивідуальний план лікування лікар має обов’язково внести в Електронну систему охорони здоров’я

3. Отримати електронний рецепт на ліки
Рецепт може виписати лише невролог або психіатр.

4. Обрати будь-яку аптеку, яка має договір з НСЗУ
за напрямком реімбурсації ліків від розладів психіки, поведінки та епілепсії. В аптеці потрібно надати
електронний рецепт або надати код підтвердження та отримати призначений препарат
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АКТИВНОСТІ

Активність

Дати
проведення

Матеріали для використання

Розсилка релізу по медіабазі регіональних
ЗМІ

01.11.21-14.11.21

реліз надається

Організація відеокоментаря місцевого
представника влади

01.11.21-14.11.21

організувати

Розміщення наданих матеріалів на власних
01.11.21-14.11.21
медіаресурсах (сайти, акаунти в
соцмережах)

інформаційні матеріали надаються

Надання скриптів щодо реімбурсації
операторам "гарячих ліній" ОДА/ДОЗ

01.11.21-14.11.21

матеріали надаються

власна медіаактивність (за наявності)

01.11.21-14.11.21
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